
Kursrapport UM4041 vt-17 

Bakgrundsfakta 

Utlagd undervisningstid var 44 klocktimmar/student exklusive tid för tentamen. 

Inför kurstillfället har vi gjort några förändringar som baseras på tidigare kursvärderingar, samt 

arbetslagets diskussioner om hur kursen kan bli mer enhetlig. Bildinslaget kommer redan i v 2 och vi 

knyter detta tydligare till kursen som helhet. Färre externa moment, t ex biblioteket. Vi har även 

arbetat för att få en tydligare röd tråd genom kursen där alla lärare har kunskap om helheten. 

Synpunkter från studenter 

34/76 studenter besvarade kursvärderingen. Den låga svarsfrekvensen till trots har vi fått viktig 

information om styrkor och svagheter med upplägget i kursen. På det stora hela så är studenterna 

nöjda med innehåll på seminarier och litteraturen i kursen. De upplever undervisningen som relevant 

inför sitt kommande yrke och ser stor vinst med att delta i diskussioner med kurskamrater för att lära 

tillsammans. Dock finns indikationer på att undervisningens upplägg till vissa delar varit otydlig i 

relation till kursens uppsatta mål och att mer stöd från lärarna samt konstruktiv kritik på studenternas 

prestationer efterfrågas.   

Studenterna uppskattar räknestugor och önskar att det erbjöds vid fler tillfällen. 

Flera studenter påpekar att informationen om mikroundervisningen var rörig och att uppgiften var svår 

att få grepp om. Detta moment blev lite isolerat från kursen som helhet, vilket framhålls som en 

anledning till att kursen upplevts rörig i vissa avseenden. Samtidigt framförs själva 

mikroundervisningen som en av de delar i kursen som var viktig. 

Enstaka studenter har lyft att kursen känns splittrad och saknar röd tråd, medan andra efterfrågar mer 

av vissa moment, exempelvis elevanalys och laborativa övningar. Någon påpekar att salstentamen är 

väldigt omfattande, att det behövs mer undervisningstid och att fler räknestugor vore bra för att stärka 

de egna matematikkunskaperna. 

Synpunkter från lärarlaget 

Lärarnas synpunkter kan sammanfattas sålunda: 

- Vi behöver tydliggöra kursens upplägg och röda tråd ytterligare och se över samstämmighet mellan 

innehåll och målformuleringar, samt kopplingen till examinerande uppgifter. 

- Vi behöver se över litteraturen så den möter ovanstående förändringar. 

- Vi behöver diskutera upplägg och genomförande av Mikroundervisningen och hur den placeras i 

relation till motsvarande moment i kurs I och III. 

Sammanfattning och förslag på åtgärder 

Helhetsintrycket av kursen är att studenterna är nöjda med innehållet och det huvudsakliga upplägget.  

Genomströmningen 42/76 studenter är låg jämfört med tidigare terminer. Det är framförallt den 

skriftliga tentamen som studenterna inte klarat. Arbetslaget, tillsammans med arbetsenheten för hela 4-

6-programmet, har diskuterat orsaker till detta, samt vad vi kan utveckla för att möta studenternas 

behov och samtidigt ställa höga krav på prestation. Resultaten på den skriftliga tentamen pekar på att 



det finns diskrepans mellan förväntad nivå när det gäller det matematiska och didaktiska innehållet 

och vad studenterna uppnår. Vid en översyn av de senaste terminernas tentamen kan vi bland annat se 

att de ökat i längd och komplexitet, men att studenterna inte fått längre tid till genomförande. Detta 

kommer vara centralt för planeringen inför UM4041 ht-17. 

Studenterna lyfter framför allt fram att en tydlig organisation kring mikroundervisningen är viktig 

liksom att målen relaterat till detta moment bör tydliggöras. Några studenter påpekar att den röda 

tråden måste bli tydligare medan andra önskar mer av exempelvis elevanalys och klassrumsnära 

övningar. 

Även om många anser att mikroundervisningen orsakat förvirring vill vi i nuläget inte föreslå någon 

förändring av upplägget utan avvakta tills vi har diskuterat igenom progression och innehåll i 

mikroundervisningen med hela arbetslaget för 4-6.  

Däremot föreslår vi att kursen inleds med tyngre fokus på matematikinnehållet för att efterhand gå 

över mer och mer mot didaktiska aspekter relaterat till det aktuella innehållet; liksom att vi rensar i den 

obligatoriska kurslitteraturen för tydligare fokus. Om möjligt skulle det även vara bra om vi kunde 

stötta de studenter som behöver hjälp med repetition av matematiken. Här är fler räknestugor, som 

hålls av studenter som kommit längre i sin utbildning, i planeringsstadiet. Vi kommer att se över och 

förtydliga kursdokument, målbeskrivningar och betygskriterier, samt sätta denna kurs i tydligare 

relation till övriga matematikdidaktikkurser i programmet. 
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